
  



  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Фінансові ринки та інститути 

  
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 
 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування 

Освітньо-науковий рівень  Третій 

Освітній ступінь  Доктор філософії 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-наукова програма Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 
Вид вибіркова (за вибором здобувача) 
Загальна кількість годин 150 

Кількість кредитів ЄСТС 5 

Кількість змістовних модулів Не передбачено 
Курсовий проект (робота) Не передбачено 
Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
Рік підготовки 1 1 

Семестр 2 2 

Лекційні заняття 20 год 20 год 

Практичні, семінарські заняття 20 год 20 год 

Лабораторні заняття - год - год 

Самостійна робота 110 год 110 год 

Індивідуальні завдання - год - год 

Кількість тижневих годин  
 

4 год 
 

4 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Фінансові ринки та інститути» є оволодіння 

теоретичними знаннями та отримання практичних навичок щодо аналізу 

кон’юнктури фінансових ринків та діяльності фінансових інститутів у здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії.  

Предметом дисципліни «Фінансові ринки та інститути» є система загальних 

принципів і підходів, що пов’язані з  науковою та практичною діяльністю у сфері 

регулювання діяльності фінансових установ та аналізу кон’юнктури фінансових 

ринків. 

Завданнями навчальної дисципліни є  

- набуття вмінь застосовувати отримані в процесі навчання теоретичні 

знання з аналізу кон’юнктури фінансових ринків; 

- набуття досвіду управління у сфері регулювання діяльності фінансових 

інститутів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Фінансові ринки та 

інститути» здобувач повинен знати:  

- теоретичні засади та основні методи фундаментального і технічного аналізу 

фінансових ринків;  

- методи управління фінансових інститутів. 

По закінченню вивчення дисципліни здобувач повинен вміти: 

-  самостійно обирати та застосовувати необхідні методи аналізу фінансових 

ринків та фінансових інститутів, а також здійснювати інтерпретацію отриманих 

результатів;  

- формулювати аналітичні висновки та прогнози;  

-  працювати з науковою літературою та джерелами інформації про 

кон’юнктуру фінансових ринків;  

- обґрунтувати власну точку зору, толерантно вести себе під час дискусії. 

Дисципліна «Фінансові ринки та інститути» забезпечує компетенції 

освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 

підготовки здобувачів третього (освітньо - наукового) рівня вищої освіти за 



  

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа  та страхування»: загальні 

компетентності – здатність ініціювати і розробляти інноваційні проекти та 

управляти ними; здатність спілкуватися з колегами у науково-професійному 

середовищі як на національному рівні так і міжнародному; фахові компетентності 

– здатність до критичного аналізу наукового доробку та формування наукового 

світогляду у сфері досліджень фінансів, банківської справи та страхування; 

здатність до постановки та вирішення наукових задач та проблем у галузі 

фінансів, банківської справи та страхування; здатність до здійснення наукових 

досліджень та отримання наукових результатів, що формують нові знання для 

розв’язання актуальних проблем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування; здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати 

стратегічні напрями розвитку в сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

здатність обґрунтовувати вибір методів і методик аналізу економічних процесів 

для досягнення мети дослідження; здатність розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі фінансів, банківської справи та страхування; здатність впроваджувати 

результати власних досліджень в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування; здатність до самовдосконалення та саморозвитку у професійній 

сфері, відповідальності за навчання інших при здійсненні науково-педагогічної 

діяльності та наукових досліджень в галузі фінансів, банківської справи та 

страхування; здатність використовувати методи дослідження процесів, що 

відбуваються в економіці, фінансових системах та реалізації комплексу заходів 

щодо підтримки та розвитку сфери фінансів, банківської справи та страхування. 

Міждисциплінарні зв’язки (місце у структурно-логічній схемі вивчення 

компонент освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). Навчальна дисципліна 

«Фінансові ринки та інститути» є вибірковою дисципліною (за вибором 

здобувача) та розглядає питання, суміжні з проблематикою інших дисциплін 

освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 



  

(«Економетрика та моделювання економічних процесів», «Мікро- та 

макроекономіка -2», «Аграрна політика в умовах глобалізації економіки» та ін.  

Основними організаційними формами вивчення дисципліни «Фінансові 

ринки та інститути» є: лекції, практичні заняття, самостійна робота та контрольні 

заходи – презентації, тести, екзамен. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння аспірантами навчального 

матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. Вона передбачає опрацювання 

монографій та інших наукових праць, підручників, навчальних і методичних 

посібників, вивчення та ознайомлення з положеннями законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, матеріалів, отриманих засобами інформаційних 

технологій тощо. 

Екзамен є підсумковою формою контролю засвоєння знань і формування 

вмінь, передбачених внаслідок вивчення дисципліни. 

Форма підсумкового контролю – оцінка за результатами поточного та 

підсумкового контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

«Фінансові ринки та інститути» 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-го  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Основи аналізу фінансових ринків 
Тема 1. Сутність, роль та 

об’єкт аналізу фінансових 

ринків 
10 1 1 - - 8 10 1 1 - - 8 

Тема 2. Методологічні засади 

аналізу фінансових ринків 10 1 1 - - 8 10 1 1 - - 8 

Тема 3. Зміст основних етапів 

аналізу фінансових ринків 10 1 1 - - 8 10 1 1 - - 8 

Тема 4. Інформаційне 

забезпечення аналізу 

фінансових ринків 
10 1 1 - - 8 10 1 1 - - 8 

Разом  40 4 4 - - 32 40 4 4 - - 32 

2. Технічний аналіз фінансових ринків 
Тема 5. Теоретико-методичні 

засади технічного аналізу 

фінансових ринків 
15 2 2 - - 11 15 2 2 - - 11 

Тема 6. Графіки та фігури у 

технічному аналізі фінансових 

ринків 
15 2 2 - - 11 15 2 2 - - 11 

Разом 30 4 4 - - 22 30 4 4 - - 22 

3. Фундаментальний аналіз фінансових ринків 
Тема 7. Теоретико-методичні 

засади фундаментального 

аналізу фінансових ринків 
15 2 2 - - 11 15 2 2 - - 11 

Тема 8. Рейтинги у 

фундаментальному аналізі 

фінансових ринків 
15 2 2 - - 11 15 2 2 - - 11 

Разом 30 4 4 - - 22 30 4 4 - - 22 

4. Психоаналіз та інші специфічні підходи до аналізу фінансових ринків 

Тема 9. Психоаналіз 

учасників фінансових ринків 10 2 2 - - 6 10 2 2 - - 6 

Тема 10. Особливості 

прогнозування кон’юнктури 

фінансових ринків у ситуації 

невизначеності та етичні 

проблеми 

10 2 2 - - 6 10 2 2 - - 6 

Разом 20 4 4 - - 12 20 4 4 - - 12 

5. Засади функціонування фінансових інститутів 

Тема 11. Види та 

організація діяльності 

фінансових інститутів 
15 2 2 - - 11 15 2 2 - - 11 

Тема 12. Фінансова 

звітність фінансових установ 

та їх оцінка 
15 2 2 - - 11 15 2 2 - - 11 

Разом  30 4 4 - - 22 30 4 4 - - 22 

Усього годин  150 20 20 - - 110 150 20 20 - - 110 

 



  

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1. Сутність, роль та об’єкт аналізу фінансових ринків 1 1 

2. Методологічні засади аналізу фінансових ринків 1 1 

3. Зміст основних етапів аналізу фінансових ринків 1 1 

4. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових ринків 1 1 

5. Теоретико-методичні засади технічного аналізу 

фінансових ринків 

2 2 

6. Графіки та фігури у технічному аналізі фінансових ринків 2 2 

7. Теоретико-методичні засади фундаментального аналізу 

фінансових ринків 

2 2 

8. Рейтинги у фундаментальному аналізі фінансових ринків 2 2 

9. Психоаналіз учасників фінансових ринків 2 2 

10. Особливості прогнозування кон’юнктури фінансових 

ринків у ситуації невизначеності та етичні проблеми 

2 2 

11. Види та організація діяльності фінансових інститутів 2 2 

12. Фінансова звітність фінансових установ та їх оцінка 2 2 

 Разом 20 20 

 

 

 

 

5. Самостійна робота під керівництвом НПП 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
1. Основи аналізу фінансових ринків 32 32 

2. Технічний аналіз фінансових ринків 22 22 

3. Фундаментальний аналіз фінансових ринків 22 22 

4. Психоаналіз та інші специфічні підходи до аналізу 

фінансових ринків 

12 12 

5. Засади функціонування фінансових інститутів 22 22 

 Разом 110 110 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Анотація тем навчальної дисципліни 

 

1. Сутність, роль та об’єкт аналізу фінансових ринків 

Тема 1. Сутність, роль та об’єкт аналізу фінансових ринків. 

Сутність аналізу фінансових ринків. Роль аналізу фінансових ринків в 

управлінні діяльністю фінансової установи. Кон’юнктура фінансового ринку як 

об’єкт аналізу. Форми коливань кон’юнктури фінансового ринку. 

 

Питання для самопідготовки за темою 1 

1. Поняття аналізу фінансових ринків. 

2. Роль аналізу фінансових ринків в управлінні діяльністю фінансової 

установи. 

3. Що виступає об’єктом аналізу фінансового ринку? 

4. Форми коливань кон’юнктури фінансового ринку. 

 

Тема 2. Методологічні засади аналізу фінансових ринків. 

Генезис наукових поглядів щодо аналізу та прогнозування кон’юнктури 

фінансового ринку. Гіпотеза ефективності фінансових ринків. Випадкове 

блукання цін інструментів фінансових ринків. Поведінкові аномалії на фінансових 

ринках. 

 

Питання для самопідготовки за темою 2 

1. Наукові погляди щодо аналізу та прогнозування кон’юнктури фінансового 

ринку.  

2. Поняття ефективності фінансових ринків. 

3.  Випадкове блукання цін інструментів фінансових ринків. 

4. Поведінкові аномалії на фінансових ринках. 

 

Тема 3. Зміст основних етапів аналізу фінансових ринків. 

Поточне спостереження за кон’юнктурою фінансових ринків. Аналіз 

поточної кон’юнктури фінансових ринків та виявлення тенденцій її розвитку. 

Прогнозування кон’юнктури фінансових ринків. 

 

Питання для самопідготовки за темою 3 

1. Кон’юнктура фінансових ринків. 

2. Аналіз поточної кон’юнктури фінансових ринків. 

3. Тенденції розвитку поточної кон’юнктури фінансових ринків. 

4. Прогнозування кон’юнктури фінансових ринків. 

 

 



  

Тема 4. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових ринків. 

Види інформації про кон’юнктуру фінансових ринків. Міжнародні 

інформаційні системи, що розповсюджують (постачають) інформацію про 

фінансові ринки через комп’ютерні мережі. Пакети прикладних програм для 

оброблення даних про кон’юнктуру фінансових ринків та автоматизації процедур 

аналізу. Індикатори кон’юнктури фінансових ринків, принципи їх побудови та 

алгоритми обчислення. 

 

Питання для самопідготовки за темою 4 

1. Інформація про кон’юнктуру фінансових ринків. 

2. Міжнародні інформаційні системи, які володіють інформацією про 

фінансові ринки.  

3. Пакети прикладних програм для оброблення даних про кон’юнктуру 

фінансових ринків.  

4. Принципи їх побудови індикаторів кон’юнктури фінансових ринків. 

5. Алгоритм обчислення індикаторів кон’юнктури фінансових ринків. 

 

2. Технічний аналіз фінансових ринків 

Тема 5. Теоретико-методичні засади технічного аналізу фінансових 

ринків. 

Теорія Доу як основа виникнення технічного аналізу. Основні постулати 

(аксіоми) технічного аналізу. Принципи визначення закономірностей руху цін 

фінансових інструментів. 

Класифікація методів технічного аналізу. Основні та специфічні методи. 

Графічні методи та методи, що використовують фільтрацію, або математичну 

апроксимацію. 

Питання для самопідготовки за темою 5 

1. Теорія Доу як основа виникнення технічного аналізу. 

2. Постулати технічного аналізу.  

3. Принципи визначення закономірностей руху цін фінансових інструментів. 

4. Основні та специфічні методи технічного аналізу. 

5. Графічні методи та методи технічного аналізу фінансових ринків. 

 

Тема 6. Графіки та фігури у технічному аналізі фінансових ринків. 

Види графічного зображення цін, сфери їх використання та способи 

побудови. Лінійні графіки. Стовпчикові графіки (графіки у вигляді «барів»). 

Японські свічки. Графіки типу «хрестики-нулики» (пунктово-цифрові). Графіки 

гістограм обсягу. Новітні види графіків. Графіки співвідношення обсягів попиту 

та пропозиції.  

Класичні фігури технічного аналізу. Моделі продовження консолідації. 

Моделі розвороту. Лінії тренду. Цінові розриви (гепи). 



  

Питання для самопідготовки за темою 6 

1. Види графічного зображення цін, сфери їх використання та способи 

побудови. 

2. Стовпчикові графіки (графіки у вигляді «барів»). 

3. Новітні види графіків, графіки співвідношення обсягів попиту та 

пропозиції.  

4. Класичні фігури технічного аналізу. 

5. Лінії тренду та цінові розриви (гепи). 

 

3. Фундаментальний аналіз фінансових ринків 

Тема 7. Теоретико-методичні засади фундаментального аналізу 

фінансових ринків. 

Історія виникнення і розвитку концепції фундаментального аналізу. Основні 

принципи та рівні фундаментального аналізу. 

Класифікація факторів, що досліджують у фундаментальному аналізі 

фінансових ринків. Механізми впливу окремих факторів на кон’юнктуру 

фінансових ринків. Основні економічні індикатори, що застосовуються у 

фундаментальному аналізі. 

Питання для самопідготовки за темою 7 

1. Принципи та рівні фундаментального аналізу. 

2. Фактори, що досліджують у фундаментальному аналізі. 

3. Механізми впливу окремих факторів на кон’юнктуру фінансових ринків. 

4. Основні економічні індикатори, що застосовуються у фундаментальному 

аналізі. 

 

Тема 8. Рейтинги у фундаментальному аналізі фінансових ринків. 

Рейтинги суб'єктів та інструментів фінансових ринків, як комплексні 

показники, що узагальнюють результати фундаментального аналізу. Кількісний та 

якісний підходи до визначення рейтингу. Принципи відбору критеріїв та окремих 

фінансових індикаторів для цілей побудови рейтингу. Методи побудови 

кредитних рейтингів. Аналітичний ієрархічний процес. Інтегральні рейтингові 

показники та процедури їх додаткового корегування. 

Питання для самопідготовки за темою 8 

1. Рейтинги суб'єктів та інструментів фінансових ринків. 

2. Кількісний та якісний підходи до визначення рейтингу. 

3. Принципи відбору критеріїв та окремих фінансових індикаторів. 

4. Методи побудови кредитних рейтингів. 

5. Інтегральні рейтингові показники. 

 

4. Психоаналіз та інші специфічні підходи до аналізу фінансових ринків  
 



  

Тема 9. Психоаналіз учасників фінансових ринків. 

Індивідуальна психологія інвесторів та спекулянтів на фінансових ринках. 

Врахування психології ринкового натовпу у прогнозуванні кон’юнктури 

фінансових ринків. Феномен паніки на фінансових ринках. Теорія рефлективності 

Дж. Сороса та методичні аспекти її практичного застосування. 

 

Питання для самопідготовки за темою 9 

1. Психологія поведінки інвесторів та спекулянтів на фінансових ринках. 

2. Врахування психології ринкового натовпу у прогнозуванні кон’юнктури 

фінансових ринків. 

3. Феномен паніки на фінансових ринках. 

4. Методичні аспекти практичного застосування теорії рефлективності Дж. 

Сороса. 

 

Тема 10. Особливості прогнозування кон’юнктури фінансових ринків у 

ситуації невизначеності та етичні проблеми. 

 

Сутність невизначеності та фактори, що обумовлюють її виникнення на 

фінансових ринках. Експертне оцінювання як метод прогнозування кон’юнктури 

фінансових ринків за умов невизначеності. Особливості узагальнення прогнозних 

оцінок експертів, що мають різний рівень компетентності. Методи перевірки 

узгодженості експертних оцінок. 

Етичні проблеми, що пов’язані з аналізом фінансових ринків. Специфіка 

розробки аналітичних звітів фахівцями фінансових установ. Конфлікти інтересів, 

що супроводжують здійснення аналізу фінансових ринків. 

 

Питання для самопідготовки за темою 10 

1. Поняття невизначеності та фактори, що обумовлюють її виникнення на 

фінансових ринках. 

2.  Експертне оцінювання кон’юнктури фінансових ринків за умов 

невизначеності. 

3. Методи перевірки узгодженості експертних оцінок. 

4. Етичні проблеми, що пов’язані з аналізом фінансових ринків. 

5. Специфіка розробки аналітичних звітів фахівцями фінансових установ. 

 

5. Засади функціонування фінансових інститутів 

 

Тема 11. Види та організація діяльності фінансових інститутів. 

 

Класифікація фінансових інститутів. Організація та структура банківської 

індустрії. Організація діяльності небанківських  кредитних  установ. 

 



  

Питання для самопідготовки за темою 11 

1. Теоретичні основи організації діяльності фінансових інститутів. 

2. Види фінансових інститутів. 

3. Структура банківської індустрії. 

4. Організація діяльності небанківських  кредитних  установ. 

 

Тема 12. Фінансова звітність фінансових установ та їх оцінка. 

Фінансова звітність банків. Бухгалтерська звітність: джерела та використання 

коштів. Власний капітал банку (балансова вартість). Джерела банківської виручки 

та витрати банку. Ефективність банківської діяльності (ризик-прибуток). Модель 

рентабельності власного капіталу. Економічна модель компанії та дисконтований 

грошовий потік. Компромісна модель. Ринкові вимірники вартості і доходності, 

ринкова вартість звичайних акцій. 

 

Питання для самопідготовки за темою 12 

1. Фінансова звітність банків. 

2. Ефективність банківської діяльності.  

3. Економічна модель компанії та дисконтований грошовий потік. 

4. Ринкові вимірники вартості і доходності, ринкова вартість звичайних 

акцій. 

 

7. Індивідуальна робота 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії денної, вечірньої, заочної форми навчання 

спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування» з дисципліни «Фінансові 

ринки та інститути» виконують відповідно до навчального плану. 

Метою виконання індивідуального завдання є закріплення і систематизація 

отриманих знань у процесі самостійної підготовки у міжсесійний період. 

Правильна організація роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії має вирішальне значення для успішного виконання ним навчального 

плану. 

Аспірант повинен: 

 прослухати курс лекцій, вивчити теоретичний матеріал; 

 ознайомитися з нормативно-правовою базою, науково-монографічною 

літературою, підручниками, посібниками, які рекомендовані до опанування, 

вивчити практику організації діяльності публічних службовців; 

 виконати у міжсесійний період отримане індивідуальне завдання і подати 

його у встановлений термін для перевірки викладачу на консультації. 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань містять теоретичні 

питання, які включають всі теми відповідно до розробленої програми дисципліни, 



  

а також практичне завдання (варіант певної фінансової ситуації або завдання). 

Варіанти теоретичних і практичних завдань задаються викладачем. 

Індивідуальний характер завдання для кожного аспіранта забезпечується різними 

комбінаціями теоретичних і практичних завдань. 

Для висвітлення теоретичних завдань аспіранти повинні використовувати 

правові документи, методично-інструктивні матеріали, науково-монографічну 

літературу, офіційні статистичні дані, аналітичну інформацію фінансових органів 

управління, банківських установ, страхових компаній, інших підприємств та 

організацій тощо. 

Виконання здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії 

індивідуального завдання передбачає застосування методик розрахунку 

показників, їх детальні цифрові обчислення з текстовими поясненнями і 

висновками; підготовку на основі проведених розрахунків характеристики  

звітності бюджетної установи, аналізу макрофінансових показників, що 

характеризують виконання державного та місцевих бюджетів та науково-

обґрунтованих проектів щодо вирішення певних ситуацій в сферах фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Оформлення індивідуальних завдань здійснюється відповідно до вимог 

вищої школи, а результати виконання поданого на перевірку індивідуального 

завдання відображаються записом «зараховано» або «не зараховано». 

 

8. Форми контролю 

1. Поточний контроль знань аспірантів денної, вечірньої та заочної форм 

навчання з дисципліни «Фінансові ринки та інститути» проводиться у формах: 

1) усне опитування на практичних заняттях; 

2) виконання поточних контрольних робіт; 

3) захист індивідуального завдання; 

4) бліц-опитування. 

2. Контроль засвоєння матеріалу за тестовими технологіями. 

3. Підсумковий контроль у формі: 

 письмового екзамену - для слухачів денної, вечірньої і заочної форм 

навчання. Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Фінансові 

ринки та інститути» визначається як середньозважена величина, залежно від 

питомої ваги кожної складової: 

 

Тема1 

(поточне опитування 

та тестування) 

Тема 2 

(підсумкова 

оцінка за ІНДЗ) 

ІЗ Іспит 
 

Всього 

40 балів 20 балів 10 балів 30 балів 100 балів 

 



  

Оцінка рівня отриманих теоретичних знань та практичних навичок за 

шкалою університету здійснюється на основі системи контролю знань і 

передбачає стимулювання систематичної, ритмічної самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, підвищення об’єктивності 

оцінки їхніх знань, визначення рейтингу аспірантів, запровадження здорової 

конкуренції між ними у навчанні та розвитку творчих здібностей.  

 

9. Контрольні питання 

 

Перелік питань, які винесені на екзамен з дисципліни «Фінансові ринки та 

інститути» 

 

1. Яку роль відіграє аналіз фінансових ринків в управлінні діяльністю 

фінансової установи, наприклад, комерційного банку? 

2. Що являє собою кон’юнктура фінансового ринку і які процеси можливо 

спостерігати в її динаміці? 

3. У чому полягають основні причини циклів кон’юнктури фінансових ринків? 

4. Чим відрізняються концепції циклів Мітчела, Кейнса та неокейнсіанців 

(концепція Е. Хансена)? Чому для аналізу фінансових ринків важливо мати 

наукове підґрунтя розуміння природи економічних циклів? 

5. Як економічні цикли впливають на ціни інструментів фінансових ринків та 

обсяги торгівлі ними? Чи можливо говорити про існування оберненої залежності? 

6. Які ознаки притаманні кожному з етапів циклу кон’юнктури фінансового 

ринку? 

7. Прокоментувати основні задачі аналізу фінансових ринків? Як залежить 

склад задач від інтересів осіб, що його здійснюють? 

8. Які основні етапи можна виділити в процесі аналізу кон’юнктури 

фінансового ринку? Який етап є, як правило, початковим, і, що він передбачає? 

9. Звідки беруть інформацію для аналізу фінансових ринків? 

10.  Який із двох основних фундаментальних підходів до аналізу фінансових 

ринків, що домінують у світі – фундаментальний чи технічний аналіз –  слід 

визнати більш науковим, і чому? 

11.  Що означає «відсутність пам’яті» у фінансових ринків? Чому фінансовим 

аналітикам так важливо визначитись чи є пам’ять у ринку, кон’юнктуру якого 

вони намагаються аналізувати? 

12.  На які аргументи спираються прихильники та противники гіпотези про 

відсутність пам’яті у фінансових ринків? 

13.  Які методичні підходи до аналізу фінансових ринків втрачають сенс з 

наукової точки зору у випадку підтвердження гіпотези про відсутність пам’яті у 

цих ринків? 



  

14.  Які основні індикатори ринку праці та безробіття (або: сировинних ринків, 

зокрема ринку нафти; інфляції; грошово-кредитної політики держави; 

економічного зростання; торговельного балансу країни; платіжного балансу 

країни; ділового клімату в країні; доходів та настроїв споживачів) 

використовуються в процесі фундаментального аналізу фінансових ринків? Які 

аналітичні висновки можливо зробити на основі цих індикаторів? 

15.  Від яких основних макроекономічних індикаторів залежить динаміка 

фондових індексів? 

16.  Як інфляція (або дефляція) впливає на ціни акцій (або: облігацій; 

інструментів грошового ринку; деривативів)? 

17.  Які фундаментальні фактори впливають на дохідність купонних облігацій, 

що здійснюють обіг на ринку? 

18.  Які задачі переслідує галузевий аналіз у межах фундаментального аналізу 

акцій та облігацій? Прокоментувати основні індикатори такого галузевого 

аналізу. 

19.  Які показники, що використовують у фундаментальному аналізі, належать 

до мультиплікаторів? Які аналітичні висновки можливо отримати за допомогою 

цих показників? 

20.  У чому полягає підхід Грехема-Дода до аналізу цін інструментів 

фінансових ринків? Наскільки актуальними є їхні методичні підходи за сучасних 

умов? 

21.  Як здійснюють вибір окремих фінансових інструментів для цілей 

інвестування в процесі фундаментального аналізу? 

22.  Прокоментувати сутність і сферу застосування традиційних та сучасних 

показників, що використовуються в процесі фундаментального аналізу на рівні 

підприємств-емітентів акцій та облігацій. 

23.  У чому полягає особливість оцінювання внутрішньої вартості акцій 

емітентів перед здійсненням ІРО? Чому ці акції дуже часто виявляються 

недооціненими (прокоментувати основні теорії недооцінки акцій під час 

проведення ІРО)? 

24.  У чому проявляються і як оцінюються інформаційні ефекти на фінансових 

ринках з позиції фундаментального аналізу? 

25.  Що являють собою і як обчислюються рейтинги суб’єктів та інструментів 

фінансових ринків? Яку інформацію дають ці рейтинги фінансовим аналітикам? 

26.  У чому полягали основні положення теорії Чарльза Доу і наскільки вони є 

актуальними зараз? 

27.  Що належить до основних постулатів (аксіом) технічного аналізу 

фінансових ринків? 

28.  На яких принципах базується визначення закономірностей руху цін 

інструментів фінансових ринків у межах концепції технічного аналізу? 



  

29.  Прокоментувати класифікацію основних методів у межах концепції 

технічного аналізу фінансових ринків. 

30.  Висвітлити основні види графіків цін інструментів фінансових ринків,що 

використовуються у межах концепції технічного аналізу, прокоментувати сфери 

їх використання та способи побудови. 

31.  За допомогою яких графіків ілюструють взаємозв’язок між цінами та 

обсягами торгів фінансовими інструментами для цілей технічного аналізу 

фінансових ринків? 

32.  Як ілюструють тенденції в процесі технічного аналізу фінансових ринків? 

Які лінії називають коридорами, каналами, рівнями підтримки та спротиву? 

33.  Що називають графічними фігурами у технічному аналізі фінансових 

ринків і як їх класифікують?  

34.  Прокоментувати основні фігури розвертання (або продовження) тенденції, 

що використовуються у технічному аналізі фінансових ринків. 

35.  Як обчислюють та інтерпретують ковзні середні ринкових цін прихильники 

концепції технічного аналізу фінансових ринків? 

36.  Як за допомогою середніх ковзних визначати моменти купівлі та продажу 

інструментів на фінансовому ринку? 

37.  Як у технічному аналізі фінансових ринків використовують полоси 

Болінджера? 

38.  Як побудувати ціновий тренд для окремого інструменту фінансового 

ринку? Як визначають життєвий строк та фази життєвого циклу такого тренду 

послідовники фундаментального аналізу фінансових ринків? 

39.  У чому полягає сутність методу конвергенції/дивергенції ковзного 

середнього значення (MACD)?Чим MACD-гістограма відрізняється від звичайної? 

40.  Розкрити сутність, висвітлити класифікацію, правила розробки, 

інтерпретації та сферу використання осциляторів у технічному аналізі фінансових 

ринків. 

41.  У чому полягають переваги та недоліки стохастичних осциляторів (або: 

осциляторів «моментум»; осциляторів «індекс відносної сили»; усіх осциляторів), 

що використовуються у технічному аналізі фінансових ринків? 

42.  У чому полягає сутність теорії хвиль Еліота (або: теорії Ганна; теорії чисел 

Фібоначі) і як вона використовується у технічному аналізі фінансових ринків? 

43.  Як індивідуальна психологія інвесторів та спекулянтів може позначатися 

кон’юнктурі фінансових ринків? Що є ознакою наближення паніки на фінансових 

ринках? 

44.  Які положення теорії поведінкових фінансів мають суттєву практичну 

цінність для аналізу фінансових ринків? 



  

45.  У чому полягає оригінальність (відмінність від інших) та практична 

цінність для аналізу фінансових ринків теорії рефлективності Джорджа Сореса? 

46.  Як в умовах невизначеності та відсутності необхідної інформації для 

аналізу повинні діяти експерти, в процесі прогнозування кон’юнктури 

фінансового ринку? 

47.  Як моделюють курси інструментів фінансових ринків із застосуванням 

теорії випадкового блукання цін (або: фрактального аналізу; нечітких множин; 

ігор)? 

48.  Як узагальнити прогнозні оцінки експертів, що мають різний рівень 

компетентності, та перевірити узгодженість їхніх оцінок щодо перспектив 

фінансового ринку? 

49.  Чому виникають і як вирішуються етичні проблеми у зв’язку з аналізом 

фінансових ринків? 

50.  Які види фінансових інститутів? 

51.  Як банк генерує виручку та як її величина залежить від розміру банку? 

52.  Які основні витрати банку та як їх величина залежить від розміру банку? 

53.  Які статті входять в звіт про фінансові результати банку? 

54. Назвіть основні дохідні та видаткові статті у звіті про доходи, витрати і 

прибутку банку в порядку їх значущості? 

55. Визначте етапи розподілу ROEна складові. З якою метою здійснюється 

декомпозиційний аналіз? 

56. Який вимірник ефективності банківської діяльності найбільш зручний і 

доцільний? Як використовувати цей вимірник для визначення ризикованості 

діяльності банку? Від чого залежить ROA? Що таке стандартне відхилення та 

коефіцієнт варіації? 
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